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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

STATUS : Homologada_ https://cartaservico.portal.ap.gov.br 

Endereço: Avenida Padre Júlio Mª Lombaerd, 810, Centro - CEP: 68.900-030 

Email: gabsejusp@sejusp.ap.gov.br 

 

SERVIÇOS OFERTADOS: 

1. ALERTA CELULAR 

Descrição do Serviço: O Alerta celular é um serviço desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Justiça e Segurança Pública e tem por objetivo facilitar a devolução de dispositivos recuperados 

para seus donos e servirá como base de consulta para identificar aparelhos roubados, inibindo 

qualquer tipo de comercialização de celulares de procedência ilícita. O Alerta Celular funciona a 

partir do Cadastro do IMEI (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO) no sistema. 

Em caso de perda, roubo ou furto a polícia pode encontrar o seu aparelho e devolvê-lo a você. 

 

Quem pode utilizar? 

Todo cidadão que queira disponibilizar os dados do seu celular para consulta nas abordagens e 

apreensões e posterior devolução do celular. 

 

Documentos necessários / Requisitos 

Cadastramento do Proprietário do aparelho celular e do IMEI (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 

DO DISPOSITIVO) do celular no endereço eletrônico http://www.alertacelular.ap.gov.br  

 

Outras informações 

Cadastro livre de custo e sem prazo definido. 

 

Link de acesso 

http://www.alertacelular.ap.gov.br  

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

http://www.alertacelular.ap.gov.br  

 

Canais de comunicação ao usuário 

Através do número de emergência 190 . 

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

Sigilo total dos dados do usuário cadastrado. 

Legislação 
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Setor 

SEJUSP 

 

Responsável: CIODES/SEJUSP 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

0h00 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Orgânico 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Imediato: 5min 

 

Etapas Cadastradas  

ETAPA 1: CADASTRO DO PROPRIETÁRIO DO DISPOSITIVO 

Descrição da Etapa: O usuário se cadastra no endereço eletrônico www.alertacelular.ap.gov.br  

com nome completo, CPF, email, RG e órgão expedidor, UF, obrigatoriamente e cria uma senha 

para acesso. 

 

ETAPA 2: CADASTRO DO DISPOSITIVO 

Descrição da Etapa: o usuário cadastra o aparelho no sistema por meio da identificação do IMEI 

do equipamento, que possibilitará à polícia apreender o celular roubado ou furtado quando 

encontrado em posse irregular, e devolvê-lo ao proprietário. 

 

 

2. ATENDIMENTO DE CHAMADAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 190 e 193 

Descrição do Serviço: O serviço de atendimento de chamadas de urgência e emergência 190 e 

193 do CIODES/SEJUSP é um contato telefônico gratuito para a população amapaense acessar os 

principais serviços de segurança pública ofertados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Amapá. 

 

Quem pode utilizar? 
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O serviço pode ser utilizado pela população amapaense em geral. 

 

Documentos necessários / Requisitos 

Não há documentos necessários para este atendimento, pois é utilizado através de ligações 

telefônicas.  

 

Outras informações 

O atendimento através dos números de telefone 190, 193 é ininterrupto. Não existe prazo para este 

serviço, visto que as solicitações de emergência são atendidas imediatamente e no menor tempo 

possível, obedecendo regras de prioridades conforme a demanda da população. 

 

Link de acesso 

 

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

Disque 190 (PMAP), Disque 193(CBMAP)  

https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/ 

 

Canais de comunicação ao usuário 

A comunicação pode ser feita através do teleatendimento do CIODES por uma ligação do servidor 

ao usuário, por uma equipe ostensiva quando destinada para o atendimento gerado, diretamente 

nas unidades operacionais (quartéis)existentes na capital e  no interior do Estado ou no CIODES, 

situado na avenida Raimundo Álvares da Costa, 165, Central, Macapá- AP. 

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

Atendimento imediato ao cidadão para a resolução da emergência ser em menor tempo possível.  

 

Legislação 

Lei 1335/2009 

Art.144 da Constituição Federal/1988 

Art.75 da Constituição do Estado do Amapá/1991 

Lei nº 0871/2004 

 

Setor 

CIODES/SEJUSP 

 

Responsável: CIODES/SEJUSP 

 

Elaborado por:   
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Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

0h00 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Via Telefone 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Imediato: 5min 

 

Etapas  

ETAPA 1: EFETUAR A LIGAÇÃO TELEFÔNICA 

Descrição da Etapa: o usuário liga para o CIODES solicitando o serviço de urgência ou 

emergência que deseja. 

 

ETAPA 2: SOLICITAR ATENDIMENTO INFORMANDO A NATUREZA DA EMERGÊNCIA 

OU URGÊNCIA 

Descrição da Etapa: O usuário deverá informar ao atendente do CIODES o fato, o local da 

emergência ou urgência e outras informações consideradas importantes. 

 

ETAPA 3: IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA EMERGÊNCIA PELO CIODES 

Descrição da Etapa: O CIODES analisa a natureza da urgência ou emergência, realiza as 

orientações pertinentes na própria ligação ou despacha a ocorrência para uma equipe ostensiva da 

Polícia Militar ou do Bombeiro Militar e no caso de ser uma denúncia, encaminha para uma 

delegacia especializada da Polícia Civil. 

 

ETAPA 4: CIODES ENCAMINHA A GUARNIÇÃO PARA ATENDIMENTO DA 

OCORRÊNCIA NO LOCAL 

Descrição da Etapa: O usuário segue as orientações do atendente do CIODES e aguarda a chegada 

da guarnição para o atendimento no local. A guarnição mais apropriada ao tipo de serviço 

solicitado será acionada, considerando distância do local e as características da ocorrência. 

 

 

3. ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA PELO GTA/SEJUSP 

Descrição do Serviço: O GTA/SEJUSP é responsável por executar em caráter complementar e 

integrado ações de defesa social, com operações de policiamento preventivo e repressivo, busca e 
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salvamento, atendimento pré-hospitalar básico e avançado, defesa civil, prevenção e resposta a 

acidentes ambientais e outras operações de relevante interesse público, com a utilização de 

AERONAVES de asa fixa e rotativa. 

Quem pode utilizar? 

Sociedade amapaense 

 

Documentos necessários / Requisitos 

Para atendimento pré-hospitalar é necessário: Nome completo do paciente; Idade; Temperatura; 

Pulso; Respiração; Pressão Arterial; Saturação de oxigênio; Condições clínicas no momento; 

Procedimentos realizados; Motivo da solicitação; Medicamentos e Localidade (coordenadas 

geográficas). 

Para as demais ocorrências: Nome do solicitante, localidade (coordenadas geográficas) e situação 

da emergência. 

 

Outras informações 

O Prazo máximo do atendimento é relativo, pois depende das condições de tempo/lugar e 

autorização do controle aéreo para decolagem. 

 

Link de acesso 

https://www.portal.ap.gov.br/  

  

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

Pelos telefones de emergência 190, 193(CIODES) ou por solicitação pelo profissional de saúde 

via telefone funcional do GTA (96) 98127-8454 - WhatsApp.  

 

Canais de comunicação ao usuário 

Telefone funcional do GTA/WhatsApp (96) 98127-8454 e pelo CIODES. 

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

Preservação da Ordem Pública e da incolumidade das pessoas e do Patrimônio. 

 

Legislação 

Art.144 da CF/1988 

Lei 1016/2006 - cria a Coordenadoria de Operações Aéreas – COpAer/GTA na Sejusp 

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC nº 90 

Lei 1.335/2009 

Lei 2.585/2021 

 

Setor 
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COPAER/SEJUSP 

 

Responsável: Ajaje José Rachid Neto- Coordenador da Copaer/GTA/SEJUSP 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

0h00 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Imediato: 5min 

 

4. CORREGEDORIA 

Descrição do Serviço: A Corregedoria de Defesa Social tem como atribuição assessorar o 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança no acompanhamento, controle e avaliação da 

regularidade funcional, na análise jurídica dos procedimentos instaurados, subsidiando nas 

investigações preliminares, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares e de 

responsabilização. 

 

Quem pode utilizar? 

Qualquer pessoa interessada em denunciar  conduta irregular por parte de agente público da 

SEJUSP, desde que possua conhecimento e fatos comprobatórios da possível irregularidade. 

 

Documentos necessários / Requisitos 

Provas documentais e/ou testemunhais que comprovem possíveis irregularidades na conduta do 

denunciado, RG, CPF e comprovante de endereço do denunciante. 

 

Outras informações 

Todas as informações quanto à identidade do denunciante será mantida em sigilo e o prazo para a 

autoridade instauradora determinar o arquivamento ou aplicar as sanções devidas é de  20 dias 

corridos contados do recebimento do processo. 

 

Link de acesso 
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https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/  

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

Sede Corregedoria -Geral da Defesa Social, localizada na avenida Coriolano Jucá, nº 500, entre 

Rua General Rondon e Rua Tiradentes, Anexo da SEJUSP. 

 

Canais de comunicação ao usuário 

corregedoria@sejusp.ap.gov.br  

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

A Corregedoria Geral da Defesa Social tem como compromisso instaurar e apurar possíveis 

condutas irregulares cometidas por servidores, com o devido respeito ao prazo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

Legislação 

A Corregedoria-Geral da Defesa Social não possui legislação própria, logo segue os princípios 

jurídicos pertinentes ao processo administrativo disciplinar. 

LEI Nº 0066, DE 03 DE MAIO DE 1993 (Regime Jurídico dos servidores públicos civis do 

Estado do Amapá) 

LC nº 0084, de 07 de abril de 2014 e alterações posteriores (Estatuto dos Militares do Estado do 

Amapá) 

 

Setor 

CORREGEDORIA/SEJUSP 

 

Responsável: Cláudia Cibele Gomes Picanço- Corregedora/SEJUSP 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

20 DIAS CORRIDOS 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 



CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO-SEJUSP 
 

 

 8 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Demorado: 30min 

 

Etapas  

ETAPA 1: COMPARECER À CORREGEDORIA GERAL DA DEFESA SOCIAL DA SEJUSP 

Descrição da Etapa: O usuário deverá comparecer à Corregedoria Geral de Defesa Social da 

SEJUSP, situado na Av. Coriolano Jucá, n. 500, Centro, entre Rua General Rondon e Rua 

Tiradentes, Anexo da SEJUSP com documentos de possíveis irregularidades cometidas pelo 

agente público denunciado. 

 

ETAPA 2: ANÁLISE E JUNTADA DE DOCUMENTOS E PROVAS PELA CORREGEDORIA 

Descrição da Etapa: A Corregedoria da Defesa Social analisa documentos e provas 

comprobatórias da possível irregularidade e conduz a fundamentação jurídica para o 

procedimentos instaurado. 

 

ETAPA 3: PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Descrição da Etapa: Após análise das documentações e provas, a corregedoria comunica o 

responsável do órgão para abertura da Portaria de Sindicância ou Processo Administrativo 

Disciplinar(PAD) para apuração da possível  irregularidade. 

 

ETAPA 4: APURAÇÃO DOS FATOS 

Descrição da Etapa: É realizada as fases de todo o procedimento, como contraditório, ampla 

defesa, oitivas, comprovação dos fatos, provas documentais e testemunhais e Relatório final.  

 

ETAPA 5: ARQUIVAMENTOS DOS AUTOS 

Descrição da Etapa: Após cumpridas todas as etapas do procedimento, é confeccionado Relatório 

final para apuração dos fatos, as providências cabíveis são realizadas e o procedimento é 

arquivado. 

 

5. DISQUE DENÚNCIA 181 

Descrição do Serviço: O Disque Denúncia 181 é uma ferramenta através da qual o cidadão pode 

fazer denúncia de crimes diretamente ao CIODES/SEJUSP sem precisar se identificar, pelo app 

Denúncias 181-Amapá, disponível no Play Store. As denúncias caem em uma central de 

monitoramento instalada no Ciodes e são coordenadas pela Delegacia de Polícia Especializada 

(DPE), da Polícia Civil do Amapá. 

 

Quem pode utilizar? 

Este serviço poderá ser feito por qualquer cidadão e de sã consciência. 
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Documentos necessários / Requisitos 

No disque denúncia 181, o usuário deverá comunicar ao despachante do CIODES o máximo de 

informação da denúncia, sem precisar se identificar.  

 

Outras informações 

O atendimento através do 181 é ininterrupto. O aplicativo Disque Denúncia Amapá 181  foi 

desenvolvido pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), através dele o 

cidadão pode, ainda, enviar arquivos de imagens (fotografia ou vídeo), áudios e até usar o 

localizador para informar o local exato da ocorrência. 

 

Link de acesso 

https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/  

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

Disque Denúncia 181- CIODES 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ap.denuncias181  

 

Canais de comunicação ao usuário 

Disque Denúncia 181- CIODES. 

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

O Disque Denúncia Amapá 181 é uma ferramenta tecnológica de combate à criminalidade e à 

violência, por ele é possível relatar suspeitas de várias modalidades de crimes, como tráfico de 

drogas, furtos, roubos, estupros, violência doméstica, porte de armas e outros, resguardado o sigilo 

na identificação do usuário. 

 

Legislação 

Lei 1335/2009 

Art.144 da Constituição Federal/1988 

Art.75 da Constituição do Estado do Amapá/1991 

 

Setor 

CIODES/SEJUSP 

 

Responsável: CIODES/SEJUSP e DGPC 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 
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Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

0h00 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial Orgânico 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Imediato: 5min 

 

Etapas  

ETAPA 1: EFETUAR A LIGAÇÃO PARA O DISQUE DENÚNCIA 181 

Descrição da Etapa: O usuário realizará a denúncia pelo Disque Denúncia 181 e depois de 

recebida, o despachante fará a filtragem da urgência e destino da mesma. 

 

ETAPA 2: ENCAMINHAMENTO DA DENÚNCIA PELO CIODES À DELEGACIA 

COMPETENTE 

Descrição da Etapa: Após efetiva análise da denúncia pelo teleatendimento, o despachante lança 

no sistema e em seguida encaminha à Delegacia de Polícia Civil competente. 

 

 

6. EMISSÃO DE ATESTADO DE COMUNICAÇÃO 

Descrição do Serviço: As empresas particulares que explorem serviços de vigilância, transporte 

de valores e as que executam serviços orgânicos de segurança e operem nos estados e DF, que 

estão autorizadas a funcionar na forma do Decreto federal Regulamentar nº 89.056/1983 deverão 

comunicar seu regular funcionamento à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do 

Estado Amapá. 

 

Quem pode utilizar? 

Empresas particulares de vigilância, de transportes de valores e de serviços orgânicos de 

segurança pública. 

 

Documentos necessários / Requisitos 

Da comunicação deverá constar:  

1) Cópia do instrumento de autorização para funcionamento; 

2) Cópia dos atos constitutivos da empresa; 

3) Nome, qualificação e endereço atualizado dos sócios-proprietários, diretores e gerentes da 

empresa, bem como dos responsáveis pelo armamento e munição; 
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4) Relação atualizada dos vigilantes e demais funcionários; 

5) Endereço da sede, escritório e demais instalações da empresa; 

6) Especificações do uniforme especial aprovado para uso dos vigilantes; 

7) Relação pormenorizada das armas e munições de propriedade e responsabilidade da empresa;  

8) Relação dos veículos especiais, no caso de empresa especializada em transporte de valores e de 

empresa que executa serviços orgânicos de transporte de valores; 

9) Relação dos estabelecimentos aos quais são prestados serviços de vigilância ou de transporte de 

valores; e 

10) Outras informações, a critério da SEJUSP. 

Obs.: Os itens 2 e 9 não se aplicam às empresas que executam serviços orgânicos de segurança.  

 

Outras informações 

Qualquer alteração dos dados a que se refere nos itens elencados deverá ser será comunicada à 

SEJUSP/AP. 

 

Link de acesso 

https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/  

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

GABINETE DA SEJUSP, situado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 810 - Centro.  

 

Canais de comunicação ao usuário 

gabsejusp@sejusp.ap.gov.br  

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br  

 

Compromisso de atendimento 

Garantia de cumprimento do disposto no art.38, do Decreto federal Regulamentar nº 89.056/1983. 

 

Legislação 

Lei nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983 

Decreto federal nº 89.056, DE 24 DE NOVEMBRO 1983 

 

Setor 

GABINETE/SEJUSP 

 

Responsável: CIODES/SEJUSP e DGPC 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 
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Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

3 dias úteis 

 

Público alvo 

Empreendedor 

 

Categoria 

Segurança Pública 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

Imediato: 15min 

 

Etapas  

ETAPA 1: REUNIR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E PREENCHER A REQUISIÇÃO 

Descrição da Etapa: O usuário deverá baixar no https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/ o 

requerimento de Atestado de comunicação, preencher os campos necessários e o chek-list e 

assinar toda a documentação a ser enviada. 

 

ETAPA 2: ENVIAR A SOLICITAÇÃO 

Descrição da Etapa: O usuário deverá encaminhar ao protocolo da Sejusp, situado na avenida 

Padre Júlio Maria Lombaerd, 810, Centro ou pelo email institucional gabsejusp@sejusp.ap.gov.br,  

a requisição e o chek-list juntamente com toda a documentação constante no art.38 do decreto nº 

89.056/1983, todos devidamente assinados. 

 

ETAPA 3: EMISSÃO DO ATESTADO DE COMUNICAÇÃO 

Descrição da Etapa: A SEJUSP emite o Atestado de Comunicação, no prazo de 3 dias úteis, a 

contar do recebimento do requerimento e documentação comprobatória da empresa, conforme art. 

38 do Decreto nº 89.056/1983. 

 

7. OUVIDORIA FÍSICA E ONLINE 

 

Descrição do Serviço: A Ouvidoria de segurança pública do estado do Amapá é responsável pelo 

recebimento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios sobre a atuação da Polícia Civil, 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, PROCON, IAPEN, Polícia Científica e Detran. A 

Ouvidoria não tem poder de investigar as denúncias e reclamações recebidas, mas as encaminha 

para os órgãos competentes e acompanha a apuração, trabalhando para que ela seja rigorosa e 

imparcial. Pode ser oferecida tanto presencial quanto online. 

 

Quem pode utilizar? 
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Pessoa Física ou Jurídica. 

 

Documentos necessários / Requisitos 

RG 

CPF 

 

Outras informações 

Há três tipos de manifestação: anônima, Sem perfil e com cadastro completo. Na solicitação 

anônima, o usuário não precisa se identificar, somente inserir sua manifestação no sistema 

ouvamapa. Na manifestação Sem Perfil somente é necessário o nome do usuário e na 

Manifestação com cadastro completo é necessário a criação do perfil no sistema com login, senha, 

nome completo, CPF e email. 

 

Link de acesso 

http://ouvamapa.ap.gov.br/   

 

Custo deste serviço para o usuário 

R$ 0,00 

 

Canais de acesso a este serviço 

Atendimento presencial de segunda a sexta, das 08h às 13h, no prédio da Ouvidoria, situado na 

avenida Padre Júlio Mª Lombaerd. 

http://ouvamapa.ap.gov.br    

 

Canais de comunicação ao usuário 

ouvidoriasejusp@sejusp.ap.gov.br 

Presencial: Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 810 - Centro (SEJUSP) 

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do serviço 

http://ouvamapa.ap.gov.br/  

Ouvidoria da Defesa Social, situado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 810 - Centro 

 

Compromisso de atendimento 

O prazo máximo para atendimento é em média de 15 dias, podendo ser prorrogável por mais 10 

dias. 

 

Legislação 

Constituição Federal 

Lei de Acesso à Informação- Lei 12.527/2011 

Decreto Federal 7.724/2012 

Lei 13.460/2017 

Lei 2.149/2017 

Decreto estadual 1.956/2019 

 

Setor 
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Ouvidoria 

 

Responsável: Taymara Cardozo Pereira- Ouvidora da Defesa Social 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 

 

Prazo Máximo 

30 dias corridos 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Transparência e Controle Social 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial-online (vídeo/chat) 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

45min 

 

Etapas  

ETAPA 1: ACOLHIMENTO DA DENÚNCIA, RECLAMAÇÃO, ELOGIOS E SUGESTÕES 

DE FORMA ONLINE OU PRESENCIAL 

Descrição da Etapa: O usuário encaminha a sua solicitação para o endereço 

http://ouvamapa.ap.gov.br/ ou efetua presenciamente no prédio da Sejusp, localizado na avenida 

Padre Júlio Maria Lombaerd,810,Centro. 

 

ETAPA 2: ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA OS ÓRGÃOS COMPETENTES 

Descrição da Etapa: A Ouvidoria da Defesa Social encaminha a solicitação do usuário para o 

órgão competente. 

 

 

8. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (E-SIC) 

Descrição do serviço: Possibilitar a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de 

apresentar motivos, dos recebimentos de informações públicas dos órgãos e entidades. 

Quem pode utilizar: Pessoa física ou jurídica 

Documentos necessários / Requisitos: É necessário um cadastramento de login e senha 

no e-SIC, com nome completo e email, obrigatoriamente. 
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Outras informações: A partir do cadastramento no sistema eletrônico e-SIC e da 

realização de pedido de acesso à informação, o prazo legal para o fornecimento da resposta 

por parte dos órgãos e entidades públicas é de 20 dias, podendo o mesmo ser prorrogado 

por mais 10 dias, mediante justificativa expressa desses mesmos órgãos e entidades, a qual 

será comunicada ao solicitante da informação. 

Link de acesso: www.esic.ap.gov.br    

Custo deste serviço para o usuário:0,00 

Canais de acesso a este serviço:  

www.esic.ap.gov.br    

 

Canais de comunicação ao usuário: 

esic.ap.gov.br 

ouvidoriasejusp@sejusp.ap.gov.br 

Presencial: Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 810 - Centro  

 

Canais para a apresentação de manifestações dos usuários sobre a prestação do 

serviço:  

www.ouvamapa.ap.gov.br    

Compromisso de atendimento: 

Segurança, atendimento por equipe especializada, possibilidade de acompanhamento do 

andamento do pedido de acesso à informação, encaminhamento pelo e-mail cadastrado no 

sistema e-SIC da resposta ao pedido de acesso à informação, obtenção de orientação e 

explicação sob o direito de acesso à informação disponível na Controladoria-Geral do 

Estado, por meio da Ouvidora-geral. 

Legislação:  

Lei federal nª 12.527/2011. 

Lei Estadual nº 2.149/2017. 

Decreto 1.956, de 03 de maio de 2019. 

Decreto nº 7.549, de 11 de dezembro de 2013. 

 

Setor 

Ouvidoria 

 

Responsável: Taymara Cardozo Pereira- Ouvidora da Defesa Social 

 

Elaborado por:   

Patrícia Tavares do Carmo/ Matrícula 0085113-2-04 

Taymara Cardoso Pereira/ Matrícula 0966192-1-03 

Ádria Caroline Pereira Monteiro/Matrícula 0973117-2-01 
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Prazo Máximo 

20 dias corridos 

 

Público alvo 

Cidadão 

 

Categoria 

Transparência e Controle Social 

 

Tipo de Atendimento 

Presencial 

 

Tempo de atendimento no guichê/online 

30min 

 

Etapas  

ETAPA 1: ACESSAR  O SISTEMA e-SIC 

Descrição da Etapa: O usuário deverá acessar o sistema eletrônico esic.ap.gov.br. 

 

ETAPA 2: CADASTRO NO SISTEMA e-SIC 

Descrição da Etapa: O usuário deverá se cadastrar no sistema esic.ap.gov.br e confirmar a 

efetivação do cadastro pelo email cadastrado. 

 

ETAPA 3: REALIZAR A SOLICITAÇÃO 

Descrição da Etapa: Ao acessar o sistema com seu login e senha, o usuário deverá realizar a 

solicitação escolhendo o órgão: Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, fazer seu 

pedido de informação de maneira específica e de forma clara e precisa. Obs.: Não serão atendidos 

os pedidos de informação genérica, desproporcionais ou que exijam trabalhos adicionais de 

análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. 

 

ETAPA 4: ENVIAR A SOLICITAÇÃO 

Descrição da Etapa: O usuário envia a solicitação no sistema e-SIC e aguarda o retorno da 

resposta em até 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias. 

 

ETAPA 5: SOLICITAÇÃO DE RECURSO CASO NÃO ATENDIDA A SOLICITAÇÃO 

Descrição da Etapa: No caso de indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do 

acesso,  o usuário poderá interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias corridos, a contar 

de sua ciência. 

 

ETAPA 6: ENCAMINHAMENTO DO RECURSO À AUTORIDADE COMPETENTE 

Descrição da Etapa: O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 

decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias corridos. 

 

ETAPA 7: ENCAMINHAMENTO DO RECURSO À CONTROLADORIA GERAL DO 

ESTADO 
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Descrição da Etapa: Em caso de negativa ao acesso à informação pela autoridade 

hierarquicamente superior, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral do Estado, que 

deliberará no prazo de 5 dias corridos se o acesso à informação não classificada como sigilosa for 

negado; se a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como 

sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser 

dirigido pedido de acesso ou desclassificação; se os procedimentos de classificação de informação 

sigilosa estabelecidos na LAI não tiverem sido observados ou se estiverem sendo descumpridos 

prazos ou outros procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação. 
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, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (OUVIDORIA - OUVIDORIA), em 08/09/2022 08:48 e outros, conforme decreto
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